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معرض اإللكترونيات في الس فيغاس يعج
بأجهزة األطفال رغم مخاوف من اإلدمان
الس فيغاس (الواليات المتحدة)  -أ ف ب :يعج معرض
االلكترونيات في الس فيغاس باالكسس���وارات الموجهة
لالطفال من اجهزة لوحية وفراشي اسنان بالواقع المعزز،
رغم القلق المتزايد من احتمال حصول حاالت ادمان.
في مع���رض االلكترونيات هذا ،جناح مخصص لالطفال
الصغار مع اجهزة مكرس���ة لهم على ما يفيد المنظمون
تهدف الى "الس���ماح الطفال القرن الحادي والعش���رين
التعلم واللعب بطريقة أذكى".
م���ن خالل االجه���زة اللوحي���ة "دراغن تات���ش" تتوجه
الش���ركة الصينية الناش���ئة التي تحمل االس���م نفسه
لالطفال بين "سن الثالثة والسادسة" على ما اوضح رئيس
الش���ركة لي غوو .وتتمتع االجهزة اللوحي���ة التي تأتي
بتصاميم ملون���ة وتطبيقات تثقيفي���ة ،بواجهة يمكن
لالهل التحكم بها.
ويوضح رئيس الش���ركة الش���اب "يمكن لالهل تحديد
الوقت ال���ذي يريدون ان يمضيه االطف���ال على االجهزة
اللوحي���ة بثالثين دقيقة في اليوم على س���بيل المثال"
مقرا انه���ا "مصدر القلق االول لالهل" .وهذا لس���ان حال
كل المصنعين.
فباتت الدراس���ات الكثي���رة حول المخاط���ر المرتبطة
بادمان االطفال للحواسيب وشبكات التواصل االجتماعي
والهوات���ف الذكية جزءا من المش���هد وه���ي تحذر من
االصابة بضغط نفس���ي واكتئاب وبدانة واضطرابات في
النوم.
وعاد هذا الج���دل الى الواجهة مطلع االس���بوع الحالي
مع رس���الة وجهها مس���اهمان كبيران في ش���ركة "آبل"
ال���ى ادارة المجموع���ة االميركي���ة بس���بب قلقهما على
تأثير االس���تخدام المفرط الجهزة "آي فون" على الصحة
الذهنية ومطالبين الش���ركة بدراسة حول ادمان الصغار
على الهواتف الذكية.
وردا على الرسالة اكدت "آبل" انها "لطالما توخت الحذر
حيال االطفال وعملت جاهدة على تصميم سلع ترفيهية
وتثقيفية لهم مع مس���اعدة االه���ل على حمايتهم" عبر
ادوات تسمح لهم بالتحكم باالجهزة على سبيل المثال.

آيمي براون مديرة التس���ويق في الش���ركة االميركية
الناش���ئة "باي تكنولوجي" تس���عى ال���ى اعتماد موقف
عمل���ي من هذه المخاوف وتق���ول "التكنولوجيا موجودة
لتس���تمر ومن المهم ان نعرف اطفالنا على التكنولوجيا
لكن بطريقة ايجابية ومفيدة".
وتوضح من خ�ل�ال كتب "باي س���توريبوكس" لقصص
االطف���ال الت���ي تصب���ح بفضل التطبي���ق عالم���ا للواقع
االفتراضي على شاش���ة جهاز لوحي "نريد تحويل الوقت
الذي يمضيه االطفال على الشاشة الى وقت قراءة".
ف���ي الواليات المتح���دة "كانت  %41من االس���ر تمتلك
جهازا نقاال في المنزل العام  2011في مقابل  ،%95اليوم"
بحسب الجمعية المتخصصة "كومون سنس ميديا".
وم���ع "ماجيك" وهي فرش���اة اس���نان ملون���ة موجهة
لالطفال بين س���ن السادس���ة والثانية عش���رة من انتاج
الشركة الفرنس���ية "كوليبري" يشاهد الطفل نفسه على
شاش���ة وهو ينظف اس���نانه .وتوضح مصممة الفرش���اة
ليوني وليامسون "بفضل تحليل الصورة يرصد التطبيق
حركة الفرشاة".
ويصبح تنظيف االسنان لعبة تستعين بالواقع المعزز.
فعلى الطفل ان يقضي على وحوش صغيرة على الصورة
وهي دليل على ان الفرش���اة تستخدم بطريقة صحيحة،
للحصول على نقاط.
وردا على س���ؤال لمعرفة إن كان ه���ذا االمر ال يعني ان
االطفال يمضون وقتا اطول امام الشاشة ،قالت وليامسون
"االمر محصور بتنظيف االس���نان ثالث م���رات في اليوم
فق���ط لمدة دقيقتين في كل مرة وإال سيس���عى االطفال
الى تنظيف اسنانهم عشر مرات الواحدة تلو االخرى!".
وتلخص ارين هوفمان المسؤولة عن قسم "التربية" في
الجمعي���ة االميركية لمتاجر االلعاب المس���تقلة "ينبغي
الوصول الى توازن .فعلى االطفال ان يخرجوا لالس���تمتاع
بوقته���م ويله���وا بالع���اب تقليدي���ة وتثقيفي���ة لكن
ينبغي ايضا ان يس���تخدموا االجه���زة اللوحية وااللعاب
التكنولوجي���ة وان يتعلموا التش���فير المعلوماتي وكل
االمور التي تحيط بنا اليوم".

دراسة :المريخ يحتوي على كميات كبيرة
من الجليد تحت السطح بأمتار قليلة
واش���نطن  -أ ف ب :توص���ل علماء إل���ى أن كوكب
المري���خ يحتوي على كميات كبي���رة من الجليد ،في
مناطق غير القطبين ،على عمق بسيط تحت السطح
قد ال يزيد أحيانا على متر واحد ،ما قد يجعله مصدرا
ثمين���ا للمياه الت���ي يمكن أن يس���تفيد منها رواد
الفضاء في المس���تقبل ،بحس���ب ما جاء في دراسة
حديثة.
ّ
وإضاف���ة إلى القيمة الت���ي يمثلها ه���ذا الجليد
كمورد مائي ،من ش���أنه أيضا أن يكشف عن التاريخ
المناخي للكوكب الذي يثير اهتماما كبيرا للعلماء.
ّ
وح���دد العلماء ثماني مناطق ظهرت فيها كميات
كبي���رة من الثلج قريب���ا من الس���طح ،بعدما تآكلت
التربة بفعل عوامل التعرية.
وارتكزت هذه الدراس���ة على معلومات المس���بار
"مارس ريكونيس���انس أوربيتر" الذي أطلقته وكالة
الفضاء األميركية (ناس���ا) في العام  ،2005ونشرت
في مجلة "ساينس".
وقال كولين دونداس عالم الجيولوجيا في معهد
الجيوفيزياء األميركي والمش���ارك في هذه األبحاث
"هذا النوع من الجليد ش���ائع أكثر مما كنا ّ
نظن في
السابق".
وكان العلماء يعرفون منذ زمن طويل بوجود الجليد
في المريخ ،لكن من دون تحديد سماكته ومساحته
ونقاوته ،وفقا للباحثين.
ومن المع���روف أيضا أن قطبي المريخ الش���مالي
والجنوبي تغطيهم���ا الثلوج ،وقد تمكن المس���بار
األميركي من رصد كميات مطمورة في أرجاء عدة من
الكوكب ،وهو اكتشاف سبق أن نشر في العام .2010
ومنذ ذلك الحين ،ساد اعتقاد بين العلماء أن هذه
الكميات ما هي إال بقايا من مساحات جليدية كانت
ّ
تغطي س���طح المري���خ قبل ماليين الس���نين ،حين
كان محور دوران الكوكب حول نفس���ه ومداره حول
الشمس مختلفين عما هما عليه اليوم.
وأظهرت المعلومات الجدي���دة التي حصل عليها
العلم���اء أن الجلي���د صل���ب ومتماس���ك .ودفعهم
االختالف ف���ي لونه إل���ى االعتقاد بوج���ود طبقات
مختلفة من ش���أنها أن توضح التغي���رات المناخية
التي توالت على الكوكب األحمر.
ّ
ّ
ويرجح العلماء أن تكون هذه الطبقات تشكلت مع
تراكم الثلوج من فصل آلخر ،بحسب سوزان كونواي
عالمة الجيولوجيا في جامعة نانت الفرنسية.
بع���د ذلك ،أدت الرياح إلى تغطي���ة الثلج بالتراب

والغبار ،وفقا للباحثة التي ال تجد تفسيرا آخر لوجود
الجليد تحت السطح.
ويش���ير العدد الصغير م���ن الفوهات في المواقع
الثماني���ة التي تناولتها الدراس���ة إل���ى أن الجليد
حديث التكوين نسبيا ،إذ إن المريخ كان في الماضي
البعيد أكثر عرضة الرتطام النيازك والكويكبات.
وأظه���رت ص���ور التقطت عل���ى مدى الس���نوات
المريخي���ة الثالث الماضية انفص���ال كتل صخرية
عن الجليد بسبب عوامل التعرية .والسنة المريخية
هي المدة التي ُي ّ
تم فيها الكوكب األحمر دورة حول
الشمس ،وهي تعادل  686يوما أرضيا.
ورأى العلم���اء أن هذه الظاهرة تدل على أن الجليد
يفقد بضعة ميليمترات سنويا.
وبسبب عوامل التعرية هذه ،صار الجليد أقرب إلى
السطح ،وبات باإلمكان رؤيته في المناطق التي زالت
فيها تماما القشرة الخارجية من الرمال أو الصخور.
وعلى ذلك ،فإن الكمي���ة المطمورة غير المعروفة
ُي ّ
رجح أن تكون أكبر بكثير مما كشفته هذه الدراسة.
ووصف أنجيل مدريد مدير مركز الموارد الفضائية
في جامعة كولورادو هذه المواقع من س���طح المريخ
بأنها "مثيرة جدا" ،وهو سبق أن نشر دراسة لوكالة
الفض���اء األميركية حول مواقع مقترحة لهبوط رواد
الفضاء على الكوكب األحمر.
وإضاف���ة إلى كون الماء موردا أساس���يا ،فإن مزجه
بغاز ثاني أكس���يد الكربون المتوافر بكثافة في جو
المريخ ،يمكن إنتاج األكس���جين للتنفس ،والميثان
لتشغيل المحركات.
وقد يكون ه���ذا المورد الثمي���ن متوافرا بكميات
كبيرة على عمق بس���يط جدا من الس���طح ال يتعدى
بضعة أمتار ،وفقا لمدريد.
لكن المشكلة الوحيدة أن هذه المناطق التي عثر
فيه���ا على الكمي���ات الكبيرة من الجلي���د ،تقع إلى
شمال الكوكب حيث الظروف المناخية القاسية جدا
في الش���تاء المريخي ال تسمح بوجود قواعد بشرية
هناك تعتمد على الطاقة الشمسية.
ّ
ولذا ،تركز وكال���ة الفضاء األميركية جهودها في
البحث عن مواقع أقرب إلى خط االستواء.
ويق���ول س���كوت هوب���ادر األس���تاذ ف���ي جامعة
س���تانفورد في كاليفورنيا "آمل أن تكون مفاجأتنا
المقبل���ة هي العثور على كمي���ات كبيرة من الجليد
قرب الس���طح ف���ي المناطق المداري���ة" من الكوكب
األحمر.

رجل بريطاني يروي للمحكمة اعتداء
ّ
مدربه عليه جنسيًا حين كان مراهقًا
ليفرب���ول  -أ ف ب :روى رجل بريطاني لمحكمة في
ليفرب���ول وقائع ّ
تعرضه لالغتص���اب مرارا حين كان
مراهق���ا من ّ
مدربه باري بانيل الذي يمثل حاليا أمام
القضاء.
وبانيل البالغ من العمر  63عاما متهم باالغتصاب
ومحاول���ة االغتص���اب واالعت���داء الجنس���ي عل���ى
مراهقين ،وه���و أقر لدى افتت���اح محاكمته ،امس،
ُ
ّ
بست تهم نسبت إليه.
ويبلغ الضحية كريس أنسورث من العمر اليوم 45
عاما ،وهو التقى ّ
مدربه حين انضم لفريق مانشستر
سيتي.
وأدلى أنسورث بشهادته في المحكمة ،الخميس،
كاش���فا عن هويته كاملة علما أن القضاء كان يكفل
له حق إبقائها طي الكتمان.
وهو ثاني شخص يدلي بشهادته في هذه القضية،

وقد روى كيف كان ّ
مدربه يعتدي عليه جنسيا.
وقال" ،كان يضع يده على جس���مي تحت المالبس،
ويطلب أن أفعل الش���يء نفسه ،ثم يأخذ األمر بعدا
جنس���يا وصوال إل���ى الدفع إلقامة عالقة جنس���ية".
ّ
تع���رض لالغتصاب مرات عدة .وس���بق أن
وأكد أنه
ّ
أدان القض���اء المدرب بقضايا جنس���ية وحكم عليه
بالسجن.
ويتوقع أن تستمر هذه المحاكمة ثمانية أسابيع.
ّ
ويتعي���ن على المتهم الذي ش���ارك في الجلس���ة
عبر اتصال فيديو بس���بب تردي حالته الصحية ،أن
يجيب على أسئلة حول  55فعال جنسيا على  12صبيا
ارتكبها بين العامين  1979و.1991
وهو كان ّ
مدربا للش���باب في ف���رق إنكليزية عدة.
وانكش���فت قضيته في الع���ام  2016حين باح العب
سابق بما ّ
تعرض له على يده لصحيفة "ذي غارديان".
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ف��وز فاليت��ا بلق��ب عاصم��ة الثقاف��ة األوروبي��ة
فرص��ة لتحس��ين الص��ورة الس��لبية ع��ن مالط��ا
فاليت���ا  -د ب ا :نالت مدينة فاليت���ا التي تعد أصغر عاصمة
أوروبية على شهرة فنية واسعة ،بعد أن صارت مسرحا شهيرا
لتصوير عدد من أفالم هوليوود التي حققت إيرادات ضخمة.
وكان���ت ج���دران الحصون بالعاصم���ة المالطي���ة التي بنيت
كمتاريس للدفاع عنها ضد أي غزو ،إلى جانب معمارها الساحر
وشوارعها الضيقة التي تفوح منها رائحة التاريخ ،مكانا جذابا
لتصوير أفالم ش���هيرة ذاع صيتها مثل "ميونيخ" و"المصارع"
و"قطار منتصف الليل السريع".
وظلت فاليتا شاهدة على تاريخ ممتد من األحداث المتباينة
الت���ي تكيفت معها ،وش���يد المدينة قائ���د عظيم حقق نصرا
مدويا على العثمانيين العام .1565
وعلى الرغم من أن فاليتا تعد مركز التجارة واألعمال الرئيسي
لمالط���ا ،فإنها ظلت لعدة عقود واح���دة من العواصم األوروبية
القليلة التي كان يس���ودها الهدوء أثن���اء الليل ،بينما انتقلت
حياة الليل إلى مدينة سليما القريبة.
ومن هنا فإن���ه عندما تم اختيار فاليت���ا العام  2012عاصمة
للثقافة األوروبية لعام  ،2018أدرك المس���ؤولون فيها أن ذلك
االختيار يعد فرصة مثالية إلضف���اء جو من النظافة والتجديد
على المدينة وإبراز معالمها الجمالية.
وقال جاسون ميكاليف رئيس "مؤسسة فاليتا  "2018لوكالة
األنباء األلمانية (د.ب.ا) "إننا أتحنا أكبر استثمار منذ استقالل
مالطا العام  1964إلعادة تشكيل هذه المدينة".
وتم اس���تثمار أكثر من  58مليون دوالر في تجميل المدينة
من���ذ العام  ،2013من بينها إنفاق مبل���غ  12مليونا على القطاع
الثقافي ،وتمويل بناء متحف جديد وتجميل ش���ارع "ستريت"
ال���ذي كان معروف���ا بكونه منطق���ة لبنات الليل أثن���اء الحرب
العالمية الثانية.
وم���ن ناحية أخ���رى ،نج���د أن الثقافة أحدثت انقس���اما في

المجتمع المالطي ،حيث يرى كثي���رون في مجال اإلبداع أنهم
أبعدوا خارج حلبة النش���اط الثقافي ،من جانب ما يعتبرونهم
أش���خاصا عينتهم الحكومة دون أن يمتلكوا الرؤية اإلبداعية،
وينص���ب اهتمامهم بدرجة أكب���ر على االس���تثمار في األطر
الثقافية القديمة البعيدة عن الحداثة.
غي���ر أن ميكاليف ال يتف���ق مع هذا الرأي ويوض���ح قائال "إن
برنامجنا الذي يس���تمر ط���وال عام كامل يه���دف إلى تحقيق
االستمتاع والدعوة إلى التحدي والتحريض على اإلبداع ،ولكن
فوق كل ذلك تحفيز اإللهام".
ومن المنتظر أن يش���ارك في فعاليات "فاليتا  - "2018والتي
س���تنطلق ف���ي  14كانون الثان���ي المقبل  -ألف م���ن الفنانين
المحليين والعالميين.
ويشير ميكاليف إلى أن الفعاليات ستقام في مواقع مختلفة
من أجل إعادة استكشاف األماكن التاريخية بالمدينة.
ويق���ول إن "المدين���ة ظلت لق���رون ترحب بأفض���ل العقول
األوروبية ،وكان عدد من أش���هر الفنانين ف���ي العالم يطلقون
عليها وصف الوطن".
ومن أبرز فعاليات هذا الحدث "مهرجان البحار" ،حيث تشارك
فرق محلية في س���باقات بزوارق مصممة بشكل خاص بالقرب
من أحد أجمل الموانئ األوروبية.
وم���ن المقرر أن تعرض في إطار موس���م أوبرال���ي ينظم في
منتصف العام المقبل أوبرا تس���مى "نحن الالجئون" من إبداع
الموسيقار المالطي ماريو ساموت.
ويشعر أبناء مالطا بشكل عام بالزهو تجاه لقب "فاليتا ،"2018
غير أن المؤسسة التي تحمل ذات االسم لم تسلم من الجدل.
فق���د اعتبر الكثي���رون أن تعيي���ن ميكاليف رئيس���ا لهذه
المؤسس���ة  -وهو أمين عام س���ابق لحزب العمال الحاكم  -جاء
العتبارات سياسية فحسب.

وتم منذ ستة أشهر إبعاد المدير التنفيذي ومنسق البرامج
بمؤسسة فاليتا  2018ما تسبب في حالة من الجدل ،وفي إصدار
تحذير صارم من لجنة المفوضية األوروبية.
ويوجه الم���دون كريس ج���ات وهو أيضا أحد كب���ار مخرجي
المسرح في مالطا انتقادات صريحة لمؤسسة فاليتا .2018
وقال إنه "من الواضح أنه يتم اختيار من يش���غلون المراتب
العليا في هذه المؤسسة ،ليس بسبب تمتعهم بأية كفاءة أو
موهبة ،ولكن بسبب ما يتمتعون به من صالت سياسية قوية".
وأض���اف ف���ي تصريح ل���ـ(د.ب.ا) إن���ه على الرغم م���ن زيادة
التمويل للفنون فإن نوعية ما يقدم منها ليس���ت على مستوى
عال من اإلبداع.
وأوضح قائال "ليس ثمة جهد منس���ق ومركز لنش���ر الثقافة
وس���ط جميع مناحي الحياة اليومية ،باس���تثناء أن يكون ذلك
بش���كل رمزي وش���عبوي األمر الذي قد يكون قد س���بب أضرارا
بأكثر مم���ا عاد بالفائدة ،وتعد مالطا دولة يكون من س���ماتها
الالمباالة".
وتاب���ع جات إنه على الرغ���م من أنه يب���دو أن المواطنين
عل���ى وعي بهذا الحدث ،فإنه يتش���كك في أن الحدث مثله
في ذلك مثل جميع األنش���طة الثقافية التي تمارس ،يتم
النظ���ر إليه من جانب الكثيرين باعتب���اره "فعالية موجهة
للس���ياح" ،بل إنه يتوقع أن يشهد العام بأكمله المخصص
لفعاليات عاصمة الثقافة األوروبية زيادة نسبتها  %7في
حركة السياحة.
وفي النهاية س���يكون توقيت هذا الحدث قد جاء في الوقت
المناسب بالنسبة لتحس���ين صورة مالطا ،بعد تدفق معلومات
س���لبية حول اغتيال الصحافي���ة دافيني كاورن���ا جايزيا ،إلى
جانب المزاعم بالفساد والمالذات الضريبية التي أحاطت بهذه
الجزيرة الكائنة بالبحر المتوسط.

كبس��والت األلع��اب المصغ��رة ظاه��رة اجتماعية
تس��تقطب وتج��ذب اليابانيي��ن صغ��ارًا وكب��ارًا
طوكيو  -أ ف ب :بعدما ظن كثر أن كبس����والت األلعاب المصغرة التي
لطالما أثارت حماسة األطفال باتت من الماضي ،استعادت هذه القطع
الطريفة شبابها في اليابان لدرجة تحولها ظاهرة تثير اهتماما أيضا
لدى البالغين الذين يتغنون بها عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتقدر قيمة س���وق هذه القطع الصغيرة الموضوعة في كرات من
البالستيك بحوالي  30مليار ين ( 269مليون دوالر) سنويا.
وفي ح���ي اكيهابارا في طوكيو ،المنطق���ة األهم لتجارة األجهزة
االلكترونية وقطع التجميع من ش���تى األنواع في اليابان ،يعج متجر
بحوالي  500آلة توزيع أوتوماتيكية لهذه األلعاب المصغرة ،وتضم
في داخلها قطعا مختلفة تبدأ من نسخة عن "ناووس" مصري قديم
وال تنتهي بهر ملفوف على قطعة من سمك السوشي مرورا بشرائح
مزيفة لجبن الكامامبير أو الموزاريال.
ويقول ش���وتا ماكيتا وهو ممرض في الثالثة والعشرين من العمر
لوكالة فرانس برس "عندما أرى اللعبة التي أريدها ،أواظب على لف
مقبض التحكم إلى أن أحصل على مرادي .عدم معرفة ما س���أحصل
عليه أمر مثير لالهتمام".
وق���د تغيرت نوعية زبائن المتجر من���ذ افتتاحه قبل  16عاما وفق
مديره يو كونو.
ويق���ول "في البداية ،كان يقصدنا بش���كل خ���اص رجال مولعون

بأفالم الرس���وم المتحركة اليابانية ،لكن في اآلونة األخيرة نش���هد
ازديادا في أعداد النساء والسياح األجانب".
األلعاب داخل الكبس���والت لألطفال موجودة منذ أكثر من  40عاما
في الياب���ان لكن أعيد إطالق هذه الموضة ل���دى البالغين في العام
 2012مع إنش���اء ش���ركة "كيتان كل���وب" الياباني���ة نموذجها األول
"فوتشيكو".
هذا المجسم الصغير لشابة ترتدي مالبس موظفة مكتب يابانية
عادية م���ع تصميم خاص يتيح تعليقه عل���ى الكوب عند الذراعين
والساقين ،حصد نجاحا فوريا في أوساط البالغين.
ويقول المتحدث باس���م الشركة المصنعة سيتا شيكي "لم نفكر
يوم���ا في اس���تهداف األطف���ال اذ إن أعدادهم آخذة ف���ي التراجع
والبالغون يتمتعون بقدرة شرائية أعلى".
ويش���ير إلى أن منتج���ات "فوتش���يكو" تلقى رواج���ا كبيرا ألنها
"رخيصة وتتالءم مع (انستغرام)".
فقد تش���ارك محب���ون لهذه األلع���اب صورا عبر مواق���ع التواصل
االجتماعي تظهر منتجات "فوتشيكو" ما عزز شعبيتها من دون أي
اعالن من "كيتان كلوب" وفق المتحدث.
ويضي���ف "فوتش���يكو أطلقت تمام���ا في الوقت ال���ذي بدأت فيه
شبكات التواصل االجتماعي تحقيق معدالت استخدام عالية".

تقطع السبل بمئات المسافرين
في قطار ياباني بسبب الثلوج
طوكيو  -رويترز :قال مس���ؤول ياباني إن مئات المس���افرين أمضوا الليل وجزءا من
صباح امس ،داخل قطار مزدحم توقفت حركته بسبب الثلوج الكثيفة بشمال اليابان.
وتوقف القطار في مقاطعة نيجاتا قبل الس���اعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي
( 10:00بتوقي���ت غرينتش) اول من أمس ،وعلى متنه نحو  430ش���خصا بعضهم ظل
واقفا لعدم كفاية المقاعد .واستأنف القطار رحلته بعد أكثر من  15ساعة.
وقال متحدث باس���م شركة شرق اليابان للس���كك الحديدية إن خمسة من الركاب
أصيبوا باإلعياء وجرى نقلهم إلى مستشفى.
ُ
وأضاف أنه طلب من الركاب عدم النزول من القطار والسير إلى المحطة التي كانت
على بعد كيلومتر ألسباب تتعلق بالسالمة.
وأدى انهمار الثلوج الكثيف إلى تعطل حركة النقل في ش���مال وغرب اليابان .وتوقفت
حركة القطار في مدينة سانجو على بعد نحو  300كيلومتر شمال غربي طوكيو.

ً
المغنية شير تحيي حفال للمثليين
والمثليات بسيدني في آذار
س���يدني  -د ب أ :تحيي المغنية األميركية شير حفل الثالثاء البدين "ماردي جرا" السنوي
ّ
"يس���ر احتفال الثالثاء
في س���يدني ،حس���بما أعلن منظمو االحتفال ،أمس .وقال المنظمون،
البدين للمثليين والمثليات في سيدني أن يؤكد أن نجمة البوب ،أيقونة المثليات والمثليين
ومزدوجي الميول الجنس���ية والمتحولين جنس���يا وصاحبة التغريدات الكثيرة شير ستحيي
احتفال الثالثاء البدين لعام  2018يوم السبت الموافق الثالث من آذار المقبل".
وقالت الرئيس���ة التنفيذي���ة الحتفال الثالثاء البدين تيريس كاس���و ف���ي بيان إن
"ش���ير تمثل نفس الحرية الخالية من الخوف واالعت���ذار التي تجعل مجتمع المثليات
والمثليين ومزدوجي الميول الجنس���ية والمتحولين جنسيا دائما وقويا للغاية  -وتضع
نفس���ها بذلك كرمز للمثليين والمثليات" .وتش���تهر ش���ير ( 71عاما) بصوتها الرنان
الممي���ز .وأنتجت أغنيات ناجح���ة في كل عقد من العقود الخمس���ة الماضية ،وحققت
مبيعات ألبوماتها أرقاما مرتفعة ،وصلت إلى  100مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

ريو دي جانيرو تتوقع  1,5مليون
زائر خالل الكرنفال بزيادة  400ألف
ري���و دي جانيرو  -أ ف ب :توقع���ت بلدية ريو دي جانيرو توافد نحو  1,5مليون س���ائح من
العالم أجمع الش���هر المقبل إلى المدينة البرازيلية للمش���اركة في كرنفالها الش���هير أي
بزيادة  400الف شخص عن العام الفائت.
وقال رئيس البلدية اإلنجيلي المثير للجدل مارس���يلو كريفيال خالل مؤتمر صحافي "بذلنا
جه���ودا كبيرة لتقديم كرنفال جمي���ل جدا ونأمل حصول ذلك في أج���واء هادئة ومن دون
عنف" .كذلك أعلنت وكالة "ريوتور" البلدية للس���ياحة أنه���ا تأمل في أن يضخ هذا التدفق
لل���زوار  3,5مليار ريـال برازيلي ( 1,09مليار دوالر) في االقتصاد المحلي في مقابل  3مليارات
ريـال في .2017
وتعول البلدية أيضا على نس���بة إش���غال في الفنادق تبلغ  .%90وأش���ار رئيس "ريوتور"
مارس���يلو الفيس إلى أن ريو دي جانيرو "بحاج���ة ألن تكون هذه األحداث الكبيرة ناجحة لدر
ايرادات واستحداث فرص عمل".

وارتفع���ت المبيعات الس���نوية لـ"كيتان كلوب" م���ن  800مليون
ي���ن إلى  1,2مليار ين ( 7,2ملي���ون دوالر إلى  10,8مليون) بعد إطالق
مجموعة "فوتش���يكو" التي خصصت لها دار عرض مؤقتة في 2014
في متجر "كوليت" في باريس وحتى معرض في تايوان.
مذاك ،بدأ مصنعون كثر في إنتاج األلعاب الموضوعة في كبسوالت
والمخصصة للبالغين مع إنشاء حوالي مئة نموذج جديد شهريا.
وعندما بدأت ش���ركة "بان���داي" اليابانية العمالق���ة لأللعاب التي
تس���تحوذ على  %70من الس���وق المحلي���ة لأللعاب بالكبس���والت،
بصنعه���ا في  1977كان���ت نوعيتها رديئة وتباع ف���ي مقابل مبالغ
زهيدة ال تتعدى بضعة س���نتات ،على ما يذكر توش���يكازو س���ايتا
وهو المس���ؤول عن هذه الفئة من المنتجات داخل المجموعة لوكالة
فرانس برس.
وباتت هذه القطع تصنع في الصين بأسعار ال تزال زهيدة تتراوح
بي���ن  200ين و 300أي أقل من ثالث���ة دوالرات للقطعة .مع ذلك فإن
تصاميمها توضع يدويا في اليابان بعناية خاصة لناحية األش���كال
واأللوان وفق س���ايتا الذي يذكر بحس االهتم���ام بالتفاصيل الذي
يميز اليابانيين.
ويقول شيكي من شركة "كيتان كلوب" إن "اليابانيين يميلون إلى
االهتمام بالتفاصيل".

المحققون يستعيدون مجوهرات بأربعة
ماليين يورو سرقت من فندق بباريس
باري���س  -أ ف ب :تمت ،الخميس ،اس���تعادة مجوهرات تقدر
قيمتها باكثر من اربعة ماليين يورو كانت ُس���رقت خالل عملية
سطو جريئة نفذتها عصابة مكونة من خمسة اشخاص ،األربعاء،
واس���تهدفت فندق ريتز الش���هير في باريس ،بحس���ب ما اعلن
مصدر قريب من الملف.
ّ
واس���تعاد المحقق���ون المجوه���رات بفض���ل تمكن الش���رطة
الفرنس���ية من القبض على ثالثة من افراد العصابة في مس���رح
الجريم���ة فيما الذ اثنان بالفرار وال يزال البحث عنهما مس���تمرا،
وفقا لمصادر في الش���رطة .وق���ال المصدر القري���ب من الملف
مس���اء الخمي���سّ ،إن "مجموع���ة المجوهرات المس���روقة قد تم
العثور عليها داخل كيس" صادرته عناصر الش���رطة ،من دون ان
يوفر تفاصيل اضافيةّ .
وقدر مص���در قضائي قيمة المجوهرات
المسروقة بـ"أكثر من اربعة ماليين يورو".
وكان اللصوص الخمسة قد وصلوا حاملين الفؤوس الى الفندق
في س���احة فاندوم في باريس حوالي الساعة السادسة والنصف
مس���اء ( 17:30ت.غ) وب���دؤوا بتحطيم واجه���ات الطابق االرضي
واالستيالء على المجوهرات المعروضة هناك في الريتز.
لكن افراد الش���رطة تمكن���وا من القبض على ثالث���ة من أفراد
العصابة ،وقال مراس���ل لفرانس برس ان الشرطة ّ
طوقت المكان

وأغلقت بعض الطرق حول الفندق.
وأثنى وزير الداخلية الفرنس���ي جيرار كولومب على "مهنية"
رجال الشرطة واعتبر انهم اعطوا صدقية لهذه القوة.
وقال عامل في الفندق لفرانس برس انهم سمعوا اصواتا قوية
وكانت هناك جلبة في الشارع وان "المارة احتموا في الفندق ،لم
نعرف ما الذي يحدث حتى اخبرنا احدهم ان سرقة قد حصلت".
وكانت س���احة فاندوم بواجهاتها الزجاجية الفخمة مس���رحا
للعديد من عمليات السرقة الكبيرة في وضح النهار.
في آذار العام  2016اس���تولى ّلصان عل���ى مجوهرات من محالت
ش���وبارد ،العالمة التجاري���ة الفاخرة ،بقيمة  6ماليي���ن يورو ،بعد
تهديد الموظفين بمسدس وقنبلة .والحقا تم توجيه اتهام لثالثة
اش���خاص بهذه القضية .لكن العملية االش���هر كانت في تشرين
االول  2016ض���د نجم���ة تلفزي���ون الواقع كيم كارداش���يان عندما
تمكن لصوص يرتدون زي الش���رطة من الوصول لجناحها الفندقي
وتهديدها بمسدس وسلبها مجوهرات بقيمة تسعة ماليين يورو.
واثن���اء ف���رار احد اللص���وص من موقع الس���رقة عل���ى دراجة
هوائي���ة اوقع صليبا مرصعا باأللماس قيمته  30الف يورو وجده
احد المارة بعد س���اعات ،وتعد هذه القطع���ة الوحيدة التي تم
استرجاعها من المسروقات.

خمس نساء يتهمن الممثل
جيمس فرانكو بسلوك غير مناسب
لوس انجليس  -أ ف ب :اتهمت خمس نس���اء ،الخميس ،الممثل
االميركي جيمس فرانكو بس���لوك غير مناسب وبالتحرش الجنسي
في تصريحات الى صحيفة "ل���وس انجليس تايمز" .ونفى الممثل
البالغ  39عاما ومحاميه ان يكون ارتكب سلوكا غير مناسب.
ومن بين هؤالء النس���اء اربع طالبات سابقات في مدرسة التمثيل
الت���ي اسس���ها جيمس فرانكو قل���ن انهن انزعجن م���ن تصرفه ال
س���يما خالل مشاهد عري .وقالت امرأة خامسة تدعى فايولت بايلي
وتبلغ الثالثة والعشرين اآلن انها شعرت انها مرغمة على ممارسة
الجنس الفموي مع الممثل عندما كانا على عالقة.
ويب���دو ان ظهور جيمس فرانكو خ�ل�ال حفل توزيع جوائز غولدن
غلوب ،االح���د ،وهو يضع زرا يدع���م حركة "تايم���ز آب" للدفاع عن
ضحايا االعتداءات الجنسية في العمل ،اثار هذه االتهامات.
وحاز فرانكو خالل هذا الحفل جائزة افضل ممثل في فيلم كوميدي
عن "ذي ديزاستر آرتيست" وهو قد يكون مرشحا لجوائز االوسكار.
وقالت س���اره تيثر  -كابالن الطالبة السابقة في مدرسة التمثيل
"ستوديو  "4التي كان يملكها فرانكو للصحيفة "شكل ذلك صفعة

مدوية بالنس���بة لي" .وهي علقت ،مس���اء االحد ،عبر "تويتر" قائلة
انها تش���عر بـ"االس���تغالل" بعد تصوير مشاهد عري كانت تتلقى
عليها مئة دوالر في مقابل يوم عمل كامل.
وروت خصوصا كيف انها ش���اركت مع نس���اء اخريات في مشهد
عري ن���زع جيمس فرانكو خالله الفاصل البالس���تيكي الذي يغطي
عورات الممثالت خالل تصوير مشاهد جنس فموي.
وقالت الطالبتان الس���ابقتان هيالري دوس���وم وناتالي شميل إن
فرانك���و طلب منهما وم���ن ممثالت اخريات خل���ع قمصانهن خالل
تصوير مشهد في ناد للتعري .وعند رفضهما غادر المكان غاضبا.
وقال���ت الطالبة الس���ابقة كايتي راي���ن إن فرانك���و "كان يترك
االنطب���اع ان ثمة ادوارا بانتظارنا في حال كنا مس���تعدات لتمثيل
مشاهد جنسية او التعري".
وكان جيم���س فرانكو تصدر الع���ام  2014عناوين الصحف عندما
نش���رت بريطانية رس���ائل تبادالها عبر "إنس���تغرام" يقترح فيها
الممث���ل عليها اس���تئجار غرفة فن���دق حتى بعد علم���ه انها في
السابعة عشرة فقط.

